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varianty vůní:

K V Ě T I N O V É
d á m s k é

FM 04 – Napiš ve vzduchu své jméno za 

použití originálních tónů černého rybízu, 

okurky, bergamotky, frézie a magnólie. Ať si 

je všichni zapamatují!            

FM 07 – Kouzelně osvěžující květinová 

voda, v níž odhalíš čarovné aroma vonného 

hrachoru, frézie, hyacintu, jasmínu.           

FM 10 – Kompozice hodná zbožňování! 
Určitě se i ty zamiluješ do sladké fialky, 

svěžího tónu mandarinky, růže a břečťa-

nu a oceníš neodolatelné kouzlo africké 
orchideje.         

FM 11 – Jemné a čisté aroma, které zdůrazní 
tvou ženskost. Sama uvidíš, jak kouzelné 

může být spojení vůně čerstvé trávy, 

koriandru, bílého pižma a zrnek kávy.       

FM 17 – Vyzývavá a kusá vůně, která skrývá 

pouze tolik, kolik je nutné. Esence ženské 
smyslnosti vzniklá spojením jablka, frézie, 

tuberózy, jasmínu, pižma, ylang-ylang a 
mechu.

FM 21 – Představ si, že jsi oděná pouze do 

kapky parfému... Ano, to je on a žádný jiný! 
Obal se teplou vůní růže, jasmínu a květu 

ylang-ylang.

FM 25 – Harmonická, ale rozhodná směs 

frézie, kosatce, mučenky, exotického ovoce a 

bílého cedru patří k silné a vůdčí ženě. Díky 
ní bude svět u tvých nohou !                                                           

FM 46 – Svěží a radostná vůně připravená 
pro pozitivně naladěnou osobu, která 
vyjádří své emoce prostřednictvím vůně 

jablka, granátu, hrachu a pižma.            

Máme za sebou dlouhé zimní večery, ve vzduchu se vznáší vůně prvních jarních květin. Celá příroda kolem nás se 
probouzí ze zimního spánku. To je nejvhodnější okamžik  pro změny! Odhoďme tlusté zimní kabáty, přemýšlejme 
o volbě nové vůně, která bude schopna dokonale vyjádřit naše pocity.                                      

Jarní transformaci prodělal také náš katalog. Zavedli jsme novou grafickou úpravu, lehkou a přehlednou. Změnil se 

také způsob prezentace produktů. Dlouho jsme přemýšleli, jak ukázat vůni. Pod vlivem rozmanitosti vůní a obrazů 

přírody jsme rozdělili naši kolekci klasických vůni na varianty: jemné a svůdné květinové, svěží citrusové, smyslné 

orientální, rafinované fougere, elegantní dřevinové a horké chyprové – a v tomto pořadí Vám je prezentujeme. Sa-

mostatně představujeme kolekci luxusních vůní a Inspirace. Ke všem vůním jsme připojili krátký popis. Také v tomto 

katalogu najdete srovnávací tabulky, zahrnující na trhu dostupné parfémy podle varianty vůní a maloobchodní 

ceny. Doufám, že tyto změny zajistí, že se volba ideálního produktu stane radostnou hrou.

      

Artur Trawiński

FM GROUP World
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Tento katalog, kromě prezentace široké kolekce kosmetických výrobků FM GROUP podle jednotlivých 

skupin vůní, obsahuje také cenové srovnání výrobků FM GROUP s vybranými výrobky stejných variant 

vůní. Cenové rozdíly v tabulkách byly provedeny na základě náhodně zvolených cen maloobchodních z 

období od 25. června do 10. července 2007 a od 25. února do 10. března 2008. Značky výrobků odlišných 

od FM GROUP umístěné v tabulce, patří výrobcům, kteří nejsou kapitálově, organizačně ani smluvně 

spojení s FM GROUP. FM GROUP není distributorem ani majitelem licence týkající se těchto značek.
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FM 48 – Lehká, svůdná vůně, která zachy-
cuje aroma kouzelného léta. Ve složení 
parfému najdeš pivoňku, růži, broskev a 
bergamot, pižmo a pačuli.                               

FM 58 – Přesvědč se o síle vůně, která 
ačkoliv jemná, ovládne city každého muže. 

Najdeš v ní vůni listů citrónu, zeleného 

šeříku, cedru a pižma.                                

FM 59 – Spřátel se s vůní určenou pro 

skutečnou romantičku. Sladká mandarinka, 

jemná lilie a tóny konvalinky tvoří kompozici 

vhodnou pro uvítání jara!                     

FM 81 – Poměrně excentrická vůně snou-

bící atmosféru velkoměsta. Dominují tóny 

magnólie, konvalinky, růže a fialky, lomené   

lahodným aroma jablka a okurky.             

FM 97 – Zářivá a extravagantní vůně. 

Mobilizuje k akci, dodává pozitivní energii. Je 

tvořena tóny vůně narcisu, konvalinky, frézie, 

gardénie a dubového mechu.                     

FM 121 – Tato moderní vůně, plná pokušení, 

je adresována ženě, kterou zajímá svět. 

Najde v ní tóny luisiánské magnólie, hrušky, 

lotosového květu a růžového cyklámenu.    

FM 122 – Esence svobody, v níž se moc 

květů kouzelně pojí s teplým dřevem a 

zahaluje pižmovým aroma. Inspirací jsou 

jasmín, granát a konvalinka.            

FM 123 – Tuto velmi ženskou vůni, vyzařující 

jemnou smyslnost, tvoří vonné tóny  man-

darinky, černého rybízu, frézie, jasmínu, lilie, 

růže, pižma, ambry a meruňky.               

FM 124 – Hluboká a intenzívní vůně, která 

ti dodá sebevědomí. Tón fialky vyjadřuje 
odvahu, aroma maliny zdůrazňuje zářivost, 

kosatec a růže jsou symbolem smyslnosti.                                               

FM 125 – Vířící dech lásky, který vede do 

barevného světa snů, omámí mandarinkou, 

gardénií, zeleným hrachorem, vanilkovou 
orchideou a mandlemi.                       

FM 126 – Lesklý parket, žhavé rytmy hudby, 
rychlý tlukot srdce a záletná směs hrušky, 
jeřabiny, anýze, magnólie a pižma. Buď 
královnou noci! Zaručená zábava až do rána.

FM 128 – Vůně, díky které budeš jako 
vzácná perla zářit jasem bílé pivoňky, 
růže, frézie, růžového pepře, pomeranče, 
lískového oříšku a kumquatu.                                  

FM 129 – Jiskrná vůně, která připomíná 
nespoutané vlny oceánu. Ovládni živel, 

který voní aksamitníkem, karambolou, 

pivoňkou, vodní lilií, melounem a cedro-

vým dřevem.         

FM 130 – Už navždy spolu! Spojila 

je přísaha zpečetěná sladkou 

mandarinkou, romantickou 

magnólií a horkým květem 

ibišku.                    

FM 131 – Štěstí má různé 

odstíny, ale pouze jednu vůni, 

ovládnutou hravými tóny červe-

ného grepu, bergamotu, čínské 

zlaté magnólie a mimózy. Nech 

se unést citrusovo-květinovou 

radostí!                              

FM 132 – Vůně současně nebezpečná 

a exkluzivní, temná a čistá jako křišťál. Za 

všechno mohou gardénie, pivoňka, pome-

ranč, ambra a tuberóza.                          

FM 180 – Diamanty jsou prý věčné. Stejně 

nadčasová je tato svůdná vůně, v níž najdeš 

sladké tóny malin, litchi, frézie, růže, pačuli a 

vanilky.  NEW!

FM 181 – Bláznivé citrusy flirtují s hravým 

červeným rybízem a vodní lilií, a tvoří tak 

vůni, které neodoláš... Musíš to zkusit!   NEW!

FM 182 – Velmi ženská, květinovo-ovocná 

kompozice, kterou tvoří sladké maliny, 

meloun a grep spojený se smyslnou vůní 

fialky, kosatce a magnólie. NEW!

FM 183 – Co je nejvhodnější k „malé  
černé”? Pouze sexy spojení aroma květu 

čemeřice, růžového pepře, jeřabiny, 

massoiového dřeva a vanilky. NEW!

FM 186 – Žiješ rychle a intenzivně. Pohání 

tě energizující elixír vytvořený z černého 
rybízu, jasmínu a dubového mechu, 

dochucený ostrým pepřem. NEW!
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varianty vůní:

CITRUSOVÉ 
d á m s k é

FM 06 – Aromatická vůně, která osvěžu-

je jako doušek ledového čaje v horkém 

odpoledni. Obdivně sestavené tóny citrusů 

a dubového mechu ti zajistí dlouhotrvající 

svěžest a dokonalý pocit.  

FM 23 – Buď vášnivou dobyvatelkou 

mužských srdcí! Podívej, jaký mají sladké 

tóny mandarinky, jasmínu a vanilky na ně 

vliv! Buď však opatrná – do vůně se rychle 

zamiluješ!

FM 33 – Jemné ponoření do hlubokého 

blankytu. Relaxační a osvěžující. Nech se 

unášet prosvětlenou vlnou jasmínu, bílé 

růže, bambusu, jablka a citrónu!     

FM 44 – Sáhni si pro sladký červený rybíz, 

jemnou orchidej a bílý kaktus. Určitě si 

zamiluješ tuto originální vůni. Už je vidět,  že 

si vyhovujete...          
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FM 84w – Pouze jedna vůně. Pro tebe a pro 

něho. Spojení naleznete zahaleni smyslným 

aroma jasmínu, fialky, růže, pižma a papaje.                

FM 184 – Kouzelná, lehce pudrová vůně, 

byla vytvořena pro jemnou a éterickou     

ženu. Najdeš v ní tóny borůvek, bergamotky 

a mandarinky. NEW!

vymackej 
  c i t r u s o v o u
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CLASSIC  COLLECTION

PARFUM 30 ml 
parfemace 20%

CENA: 330 
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varianty vůní:

CITRUSOVÉ 
p á n s k é

FM 57 – U pobřeží krajiny vůní na tebe 

čeká výjimečná kompozice jablka, švestky, 

skořice, pepře a jamajského rumu. Budeš se 

cítit jako v ráji!      

FM 76 – Skutečný osvěžující a omlazující eli-

xír! Aromatický tymián a rozmarýn, spojený 

se špetkou citrónu a mandarinky, pižma a 

kardamónu mají bleskový efekt!             

FM 84m – Pouze jedna vůně. Pro tebe a pro 

ni. Spojení naleznete zahaleni smyslným 

aroma jasmínu, fialky, růže, pižma a papaje.              

FM 93 – Moderní, živá vůně tě oslní svou 

chladnou, kovovou září. Exkluzivní kompozi-

ce bergamotu, zázvoru, levandule, břečťanu 

a oleje z čerstvých květů pomeranče.

FM 134 – Jedna z nejkrásnějších toaletních 

vod, ve které najdeš omamné aroma man-

darinky, hořkého pomeranče a mořské trávy. 

FM 136 – Plánuješ náladovou večeři?    

Doporučujeme elegantní minimalismus. Je-

dinou ozdobou bude neopakovatelná vůně 

zeleného jablka, bergamotu, kardamónu a 

cedrového dřeva.    

FM 137 – Uhas svou žízeň exotickou směsí 

citrusů, palmových listů a bazalky, šalvěje a 
koriandru. Ideální až do poslední kapky!            
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ŠŤAVNATÉ OBČERSTVENÍ
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CLASSIC  COLLECTION

PARFÉMOVANÁ VODA 50 ml 
parfemace 16%

CENA: 330 
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varianty vůní:

ORIENTÁLNÍ   
d á m s k é

FM 02 – Sníš o exotických krajinách?     Vy-

dej se do hlubin sebe sama a odhal, jakou 

rozkoš ti přinesou orientální tóny kadidla, 

jasmínu, magnólie, hrušky a angreštu.                              

FM 09 – Dokonalá vůně pro smyslné

setkání v měsíčním svitu. Díky této unikátní 

směsi výtažků z dřevin, zeleného ovoce, 

vanilky a pižma znásobíš náladu nadpřiro-

zenosti a magie, a lehké, pudrové aroma 

zdůrazní tvůj půvab.                    

FM 12 – Plná energie,  hypnotizující vůně, 

která působí jako kouzelný elixír mládí. Svádí, 

fascinuje a pokouší pomocí mučenky, vanil-

ky, vetivéru, javorového dřeva a jasmínu.

FM 24 – Exotická kytice vytvořená s podpo-

rou dominantní vůně manga a mandarinky, 

s dodatkem kořeněného hřebíčku, kmínu 

a lékořice. Vůně tropické džungle zdůrazní 

tvůj žár a vášeň.                              

FM 26 – Orientální směs, která přináší příslib 
nezapomenutelných dojmů a excitujících 

zážitků, vonících po orchideji, magnólii a 
paprice.                  

FM 32 – Spojili jsme šťavnaté tóny berga-

motu, mandarinky, ostružiny a manga se

sladkostí medu a čokolády. Tak se narodila

intrikující vůně věnovaná ženě, která je
napůl anděl a napůl ďábel.

PARFUM 30 ml 
parfemace 20%

CENA: 330 O
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FM 40 – Žij v harmonii s vlastním pře-

svědčením. Zvol tuto smyslnou sladkou 

vůni, v níž najdeš své oblíbené tóny: bob 

tonka, jasmín, frézii, bergamot a růžový pepř.                  

FM 98 – Velmi ženská kompozice, v níž byla 

osvěžující moc citrusů prohloubena slad-

kými květy, pak obalená teplými tóny dřeva.                                   

FM 101 –  Vůně plná tajemství, jejíž akcenty 

připomínají nezvyklou atmosféru „Pohádek 

tisíce a jedné noci”. Nalezneš v ní bílé pižmo, 

vanilku, kadidlo, pomerančový květ, lilii a 

hrušku.                             

FM 109 – Unikátní spojení vanilky, pižma, 

dřevinového akcentu, růže, jasmínu a 

konvalinky, jakož i zelených akordů způsobí, 

že srdce tvého pohádkového prince bude 

patřit tobě.    

FM 127 – Čistá, sametová a trochu dívčí 

vůně. Jiskří jiskrnými barvami citrusů a 

melounu, bílou barvou višňového květu 

a jasmínu, rudou pivoňkou a růžovým 

pižmem.             

FM 187 – Existuje něco krásnějšího, než 
opojná prázdninová romance se žhavými 

citrusy, sladkou meruňkou, vášnivou 
pivoňkou a jemnou orchideou? Tvoje letní 

dobrodružství je nekonečné... NEW!

CLASSIC  COLLECTION

s m e r  O r i e n t
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varianty vůní:    
ORIENTÁLNÍ   
p á n s k é

FM 52 – Tato exotická směs vůně citrusů, 

jablka, skořice a kořeněného hřebíčku byla 

vytvořená pro muže, který si cení moc. Díky 

ní dosáhneš téměř všeho!                                       

FM 64 – Elegantní a smyslný, ukrývá opojné 

tajemství. Pokus se odhalit zprávu, kterou 

jsme napsali pro tebe pomoci mandarinky, 

anýzu, pižma a květů olivového stromu.    

FM 66 – Jemné tóny levandule a čínského 

cedru, obohacené akordem limetky a 

umocněné balzamickou ambrou způsobí, 
že změníš svůj postoj k rozhodným a silným 

vůním.                                   

FM 70 – Květinovo-ovocná zralá vůně, urče-

ná pro sebevědomého muže. O nezvyklé 
hloubce této unikátní kompozice rozhoduje 

sladkost fialky a kouzelně jantarová ambra.                          

FM 138 – Chladná vůně, která rozpaluje 

srdce a unáší duši. Dnes první krok neděláš 

ty – iniciativu přebírají sladké tóny melounu, 
černého rybízu a levandule.         
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varianty vůní:  
FOUGERE
p á n s k é

FM 43 – Nech se ovládnout mimořádnou 

mocí spojených sil kardamónu, růžového 

pepře, mandarinky, koriandru, frézie a dřeva    

amyris. Cítíš, jak  tě unáší energie!    

FM 54 – Tajemný muž. Nikdo neví, odkud 

přišel a kam směřuje. Nechává po sobě 

dobrý dojem a ...příjemnou vůní, v níž 

poznáme zelené tóny bergamotu, máty, 

šalvěje, levandule, cedru a dubového 

mechu.   

FM 68 – Povzbuzující a energická kompo-

zice vyjadřuje esenci mužnosti! To všechno 

způsobily tóny santálového a cedrového 

dřeva, levandule, tabáku, bergamotu a 

citrónu.             
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FM 107 – Odvážně skáčeš do nespoutaných 
vln vodních lilií, pak se náhle vynoříš, abys 
pocítil svěžest mořské brízy. Je to riskantní 
hra, ale ty přece miluješ výzvy...    

FM 135 – Se sílou vodopádu Tě zchladí 

nečekané kapky výtažku z mandarinky, 

hořkého pomeranče a mořské trávy. Ale 

Ty, jako vždy, budeš klidný a nenecháš se 

vyprovokovat...                     

FM 140 – Mix vůně hořce, pelyňku a 

exotického koření, prohloubený aroma 

bylin a ovoce. Buď pánem a vládcem této 

nadzemské kompozice!                          

FM 189 – Nabíráš rychlost, lehce zdoláváš 

překážky, hladce vcházíš do zatáček. Za 

svou sílu vděčíš energickému spojení grepu, 

maliny, levandule a heliotropu. NEW!

CLASSIC  COLLECTION

PARFÉMOVANÁ VODA 50 ml 
parfemace 16%

CENA: 330 
n a j d i  k a p r a d i n o v ý 

k v e t
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varianty vůní:    
DŘEVINOVÉ
d á m s k é

FM 53 – Subtilní hřejivá směs, která tě zabalí 
do svěží vůně. Přikryj se hedvábnou šálou 
utkanou z vůně cedrového dřeva, jasmínu, 

květu višně a pižma.                     
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síla klidu  

FM 179 – Uchovej navždy tyto magické 
chvíle! Ať se vzpomínky na ně  k tobě vracejí 

spolu s nezapomenutelnou vůní lesních 

květů, růže, frézie, bergamotu,  santálového 
dřeva a mandlí. NEW!

FM 185 – Manifestuj své pohlaví! Označ 

svou ženskost radostnými tóny litchi, 
smyslným jasmínem a teplým aroma rýže 

basmati. NEW!
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CLASSIC  COLLECTION

PARFUM 30 ml 
parfemace 20%

PARFÉMOVANÁ VODA 50 ml 
parfemace 16%

CENA: 330 

varianty vůní:

DŘEVINOVÉ
p á n s k é

FM 60 – Město, hmota, stroj, muž! Svoboda 

a moderní styl dnes voní pomerančem, 

mátou, zázvorem, galandou, vetivérem, 

mechem a pižmem.             

FM 78 – Vůně pro muže, který si cení inten-

zivní prožitky. Zajistí mu je vůně cedrového 

a santálového dřeva, vetivéru, pižma, vanilky, 

pepře a zelené mandarinky.   

FM 85 – Cítíš poryv nezvyklé svěžesti! Zařiď, 

aby vzduch kolem tebe blikal zeleným 

světlem bergamotu a vetivéru!    

FM 87 – Vydej se na nezvyklou cestu divo-

kou přírodou, díky níž se můžeš těšit   vůní 

palisandrového dřeva, limetky, růžového 

grepu, orchideje a vetivéru.    

FM 91 – Představ si sám sebe pomocí 
smyslného a exotického parfému, majícího 
základ v pomerančovém listu, ananasu, 
santálovém a cedrovém dřevu, vanilce a 
jantaru! 

FM 133 – Závan čistého, středozemního 

vzduchu, v němž najdeš osvěžující tóny 

bergamotu, pomeranče a mořskou brízu. 

Přátelská vůně, avšak nezavazující.                                

FM 139 – Celý vesmír jsme uzamkli pro tebe 

do malé kapky. Ukryj se v omamném oblaku 

pepře, mandarinky, fialky a vetivéru.                 

FM 188 – Chaos, spěch, tlačenice – to jsou 

Tvé živly. Nesnášíš klid, proto volíš jiskrnou 

a intenzivní vůni, která Tě dostane ostrým 

zázvorem, muškátovým oříškem, růžovým 

pepřem a dřevem guajaku. NEW!

FM 190 – Nezvykle mužná, intenzivní vůně, 

které neodoláš. Svému vzniku vděčí tónům 

cedrového, santálového a guajakového 

dřeva, oslazeným svěžími citrusy. NEW!
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varianty vůní:    
CHYPROVÉ
d á m s k é

FM 05 – Žiješ v neustálém shonu, ale máš 

vždy čas se zastavit a kochat se intrikující a 

smyslnou vůní santálového dřeva a vanilky.                              

FM 18 – Lehká, relaxační směs, určená 
pro mladé dámy, v níž byly radostné tóny 

pomeranče, grepu a bergamotu spojeny se 
sladkostí jasmínu a růže.                                        

FM 34 – Svěží vlna citrusů, hyacintu a 

kosatce se špetkou pačuli ti dodá energii a 
elán. Špetka růžového pepře ti umožní být 

opravdu šťastnou.                                           

FM 80 – Směs zelené mandarinky, fialky 

a tónu jahodového sorbetu a karame-

lizovaného popcornu způsobí, že tato 
mimořádně svěží hluboká vůně bude tvoji 

zamilovanou.   

varianty vůní:    
CHYPROVÉ
p á n s k é

FM 56 – Teplota se zvedá, rtuť jde rychle 

nahoru a oči všech žen jsou obráceny k 

tobě! To vše způsobil výtažek ze zimolezu, 

jalovce, pryskyřice a cedru.                                                  

FM 82 – S touto vůní budeš pevně a radost-

ně kráčet životem, na své cestě zanecháš 

stopu jemné vůně citrusů, pikantního chilli 

a pižma...                 

FM 83 – To bude večer plný emocí...       

Jemné aroma bergamotu, originální papy-

rusový akord a smyslné tóny pižma způsobí, 

že vzduch bude vibrovat napětím... Zbytek 

je na tobě...                          

FM 86 – Volný prostor, svoboda... A k tomu 
ta osvěžující vůně, kterou ovládají tóny 

cypřišů, kašmíru, vetivéru a pižma.         

FM 110 – Ztělesnění ženských snů o 

ideálním muži zachycené v jedné smyslné 
vůni. Spojené síly vanilky, pižma, jantaru, 

pomerančového květu a konvalinky.            

FM 191 – Podvědomě toužíš po svěžes-

ti citrusů, zeleného hrachoru, okurky, 

šalvěje, muškátového oříšku. Důvěřuj svým 
smyslům. Tvoje mužská intuice ti napovídá 

správně... NEW!
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CLASSIC  COLLECTION

C
H

Y
P

R
O

V
ÉPARFUM 30 ml 

parfemace 20%

PARFÉMOVANÁ VODA 50 ml 
parfemace 16%

CENA: 330 
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FM 200 výstře
dní h

rušky

FM 203 šílené litchi

FM 201 smyslná vanilka

FM 202 bláznivé ostružiny

FM 204 fantastic
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FRUITS  COLLECTION

TOALETNÍ VODA 50 ml

CENA: 330 

FM
 2

00

FM
 2

02

FM
 2

01
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FM 171 – Vůně divoké svobody, se 

kterou překročíš zelenou hranici fanta-

zie! Pomohou ti granátové jablko, datle, 

lotosový květ, černá orchidej, černá fialka a 

mahagonové dřevo.            

FM 172 – Představ si, jak se procházíš 

podél pobřeží...měkký písek jemně laská 

tvá chodidla a chladivý mořský vítr přináší 

čerstvou vůni pivoňky, lilie, vanilky a berga-

motu.  NEW!

FM 173 – Hypnotizující, lehce ony-

mická směs hořkých mandlí, vanilky, pižma, 

mechu a dřeva Jacaranda. NEW!

FM 174 – Kouzelná vůně, která tě 

přenese do země magie. Vykouzlili jsme ji 

pro tebe z čerstvých lilií, frézie, magnólie a 

jasmínu. NEW!

FM 175 – Květinová závrať ve velko-

městě? Ano! Představ si svou eleganci skrze 

smyslné tóny šeříku, květu limetky, bulhars-

ké růže, květu ylang-ylang, konvalinky a 

fialky. NEW!

FM 176 – Cítíš na sobě radostný dotyk 

jemných jasmínových lístků, čerstvých lístků 

fialky, aromatických listů koriandru a sladké 

vanilky! NEW!

FM 177 – Obtížně se osvobodíš od 

smyslné vůně šafránu, kadidla, vanilky, ber-

gamotu, pomerančového květu, hřebíčku a 

pižma. Zblázníš se do ni! NEW!

FM 178 – Nadešel čas pravdy: to je    

skutečně krásná kompozice! Tvoří ji lehké 

a svěží tóny bambusu, bergamotu a bílé 

pivoňky, obohacené dřevnatými tóny. NEW!
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INSPIRATION  COLLECTION

PARFUM 30 ml 
parfemace 20%

CENA: 330 
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FM 92 – Občas se živly, unavené trvalým 

bojem, spojí na chvíli v dočasné objetí. 

Tento nezvyklý okamžik se nám podařilo 

zadržet v citrusové vůni, jíž smyslnost dodají 

muškátový oříšek a výtažek ze santálového 

dřeva. 

FM 94 – Nejsou věci nemožné. Alespoň 

pro tebe. Neporazitelné složení: kolínský 

akord, rozmarýn s mandarinkou, santálové 

dřevo, pačuli, vetivér, ambra, dubový mech. 

FM 120 – Najednou se začínají  někde v 

nekonečnu vesmíru přitahovat dvě nebeská 
tělesa... Úplnost jejich štěstí jsme zachytili v 

chyprové vůni, spojené se svěžestí citrónu a 
grepu s hlubokým tónem jantaru.
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INSPIRATION  COLLECTION

PARFÉMOVANÁ VODA 50 ml 
parfemace 16%

CENA: 330 



2 4

F
E

R
O

M
O

N
Y

 D
Á

M
S

K
É

 A
 P

Á
N

S
K

É
 k

o
le

k
c
e

Feromony pánské 50 ml
FM: 52f, 56f, 92f, 94f, 120f, 134f
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Feromony dámské  30 ml 
FM: 18f, 23f, 33f, 81f, 98f, 127f, 128f, 171f

Poznej naši unikátní kolekci nejbáječnějších vůní obohacených feromony. Osvoboď své smysly 
a nech se nést tajemnou sílou feromonů. S nimi je všechno jednodušší a celý svět, okouzlený 

tvou magickou vůní, bude u tvých nohou...

PHEROMONE  COLLECTION

PARFUM 30 ml 
parfemace 20%

PARFÉMOVANÁ VODA 50 ml 
parfemace 16%

CENA: 375

OSVOBOĎ SMYSLY
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FM 161–
Tato vůně je klasikou 

ženskostí.  Budeš se cítit 

jako pravá Femme Fatale. 

Zdůrazni svůj přirozený půvab vůní 

pomerančového květu, bulharské růže 

a orchideje!   

FM 162 – Pociť vůni egyptského 

pižma a sladkost medu a vanilky. Obal se 

jemnou vůní vetivéru. Ta vůně je holdem 

citlivé a teplé ženskosti! 

FM 163 – Ovocná, půvabná a sexy 

vůně, v níž dominují tóny mandarinky, 

pomeranče, broskve, hrušky a červeného 

rybízu. Ideální pro mladé dámy.

FM 164 – Jasná červeň grepu, vybledlá 

zeleň kiwi, intenzivní fialová fialky – to jsou 

barvy, které ideálně ukazují tuto báječnou 

vůni – vůni skutečné lásky.  

FM 165 – Jemná a dívčí vůně, a 

současně velmi ženská. Za svůj neopako-

vatelný půvab vděčí spojení fialky, lékořice, 

kosatce, vanilky a pačuli.

FM 192 – Smyslná a nezvykle bohatá 

vůně, která je esencí ženskosti. Tvoří ji 

tóny květu Tiare, lilie, pomeranče a hrušky 

smíchané s vůní pačuli, pižma a kapkou 

medu. NEW!

FM 193 – Fascinující výrazná vůně, 

která se líbí ženám kladoucím důraz na šik

a eleganci. Tvoří ji intenzivní tóny růže a 

konvalinky, doplněné aromatem santálo-
vého dřeva, mahagonu a lískového oříšku. 

Přivoň si a odhalíš svůj styl... NEW!

esence    
ženskosti

FM 141 – Květinová, rafinovaná vůně, 
za křišťálovou čistotu vděčí ledovému akor-
du. Hřejí ji sluneční tóny granátu, pivoňky, 
magnólie, lotosu, ambry a pižma.                

FM 142 – Orientální, poněkud tajem-
ná směs vanilky, santálového dřeva a tonka 

bobu s výtažkem z čerstvých květinových 

lístků. Opatrně – je silně návyková!           

FM 143 – Jemná vůně jako mlha nad 

sadem plným zrajícího ovoce a květin. 

Okouzlí optimistickými tóny mandarinky, 

černého rybízu, fialky a teplou vůní jasmínu 

a heliotropu. 

FM 144 – Nezvykle smyslné aroma 

jasmínu, bílého pižma, kadidla a kosatce 

ti určitě poskytne sebevědomí. Narovnej 

se a rozhoupej boky – vždyť jsi přece 

opravdová žena... 

FM 145 – Nezvykle mistrná variace, za 

kterou by se nestyděl geniální malíř. Zbar-

vená červení melounu a zelení bergamotu, 

se špetkou černého rybízu lámaného bílou 

barvou konvalinky.

FM 146 – Tajemná rajská pláž, teplé 

moře a tvoje kůže, která voní čerstvým ja-

majským pepřem, frézií, ibiškem a bulhars-

kou růží. Nebeské spojení!

FM 147 – Květinová vůně, která osvo-

bozuje žádostivost! Jediná kompozice, 

ve které se ideálně snoubí čerstvé tóny 

mandarinky, bergamotu, litchi, švestky a 

konvalinky. 

FM 148 – Kouzelné aroma lístků fialky, 

lískového oříšku, pepře, jetele, divoké růže, 
narcisu a višně, které budeš chtít u sebe 

navždy!

FM 149 – Tak voní bláznivá vášeň. 

Uděláš všechno z lásky pro tuto orientální 

vůni, ve které najdeš oblíbené tóny višňo-
vého květu, květu Frangipani, bílého čaje a 

dřeva Tanaka.

FM 150 – Tady stojíš u brány ráje. Cítíš 

už smyslové tóny kosatce, lichořeřišnice, di-
voké růže a bílého pižma? Zavři oči a kochej 
se vůní ovoce, které už není zakázané!
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LUXURY COLLECTION

PARFUM 50 ml 
parfemace 20%

CENA: 480
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FM 153 – Vpusť do svého života trochu    
chaosu! Buď spontánní a zvol smyslnou 
vůni, ve které najdeš tóny jalovce, vavříno-

vého listu, kadidla a pačuli.           

FM 154 – Tak neomezenou radost a 

nezvyklé vzrušení vyvolává pouze tato 

jediná kompozice. Do stavu euforie tě uve-

de unikátní spojení pepře, zázvoru, ovoce 

sudachi a bazalka.

FM 151 – Rafinovaná vůně pižma, 
jantaru, rozmarýnu a afrického geránia, 
obohacená citrusovými akordy. Je to prostě 

absolutní mužnost.             

FM 152 – Manifest extravagance a 

elegance. Pečlivě zvolená kompozice, která 

harmonicky spojuje těžší tóny (kořeněné, 

ambrové a tóny kůže) s jemnějšími (bílý 

pepř, kosatec a bílé kadidlo).                  
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ABSOLUTNÍ MUŽNOST
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FM 155 – Tuto nezapomenutelnou vůni 
obklopuje atmosféra luxusu, na které můžeš 
být lehce závislý. Své elegantní vůni vděčí 
dovednému spojení bergamotu, kardamó-

nu, pelargónie, vetivéru, šafránu a pižma.            

FM 156 – Skáčeš na bungee, surfuješ, 

hraješ tenis nebo pólo. Jsi aktivní a ceníš si 

nezávislost. Proto jsi zvolil originální vůni 

černé pačuli, pepře, manga a ebenového 

pižma.                    

FM 157 – Nezvykle mužná vůně, určená 

pro muže rozhodného a silného. Dominují 

v ní orientální tóny kadidla, myrty, galandy, 

vetivéru, anýze a čaje.                      

FM 158 – Zvlášť zvolené unikátní složky, 

jako olej ze stonků a listů hořkého pomeran-

če, heliotrop, listy germania a hvězda anýze 

způsobí, že tato vůně nemá sobě rovné!                                     

FM 159 – Buď skutečným dobyva-

telem ženských srdcí. Ve svádění ti bude 

nápomocné aroma citrusů, růžového dřeva, 

kapradí a vetivéru. Avšak dávej pozor! I ty se 

můžeš zamilovat!

FM 160 – Skutečně potřebuješ ještě 

něco navíc než tuto kompozici, ze které 

nemůžeš popadnout dech? Byla vytvořena 

pro tebe z čerstvých listů rajčete, černého 

rybízu, citrusů a vodních květů...   

FM 166 – Už víš, jak velmi tě přitahuje 
tato vůně? Jsou to možná teplé tóny cedro-
vého a santálového dřeva...nebo možná 
orientální vůně balzámu tolu?

FM 167 – Zřetelná a smyslová vůně, přip-

ravená pro novodobého sebevědomého 

dobyvatele. Najdeš v ni zázvor, bílý pepř, 

olibanum, orris a vetivér.

FM 168 – Cítíš náhlou potřebu svěžesti? 

Zkus tuto osvěžující kompozici složenou z 

grepu, máty, bazalky a levandule. Teď už tě 

nic nezadrží...

FM 169 – Ponoř se do osvěžujících vln 

sicilské mandarinky! Ať tě vede jemná  vůně 

koření. Pamatuješ? To je vůně prázdni-

nových chvil u modrého, prosvětleného 

moře...

FM 170 – Rozkošné, intenzivní tóny 

ovoce citrusů, ananasu, májových květů a 

mandlí způsobí, že žádná dáma kolem tebe 

neprojde lhostejně! 

LUXURY  COLLECTION

PARFÉMOVANÁ VODA 100 ml 
parfemace 16%

CENA: 480



3 0

Tělový balzám 200 ml
Udělej svůj první krok do krajiny vlídnosti! 

Zvol svůj oblíbený tělový balzám FM! Ověř 

si sama, jak jemná a sametová je jeho        
konzistence. Pamatuj, že náš balzám obsa-

huje nejen navlhčující a pěstící složky, ale 

také výjimečné kompozice vůní.

FM: 05b, 21b, 23b, 33b, 81b, 127b, 129b, 141b, 

143b, 171b

CENA: 170 

Aktivní krém 

na ruce a nehty  100 ml
Aktivní krém na ruce a nehty FM byl přip-

raven pro ošetřování všech druhů pokožky 

rukou. Obsažený v něm alantoin a vitamín A 

a B5 urychlují regeneraci tkání a předcházejí 
předčasnému stárnutí kůže. Postarej se, aby 

tvoje ruce byly tvou nejlepší vizitkou!                    

FM: 33c, 81c, 98c

CENA: 100 
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Miniaturky FM 3x30 ml  

NEW!
To jsou tvoje oblíbené kosmetické přípravky 

v mini balení! Jsou nenahraditelné během 

krátkých pracovních cest nebo bláznivých 

víkendových pobytů mimo město. Ode 

dneška balíš celý komplet vonících minia-

turek a v zavazadle zůstane ještě místo pro 
oblíbené šaty nebo pár lodiček navíc !                             

V sestavě jsou: tělový balzám FM 33b, 
sprchový gel FM 33g a sprchový gel FM 
81g.

CENA: 155 

Sprchový gel  200 ml
Odhal mimořádnost parfémovaného spr-

chového gelu FM, který způsobí, že se každá 

koupel stane nezapomenutelným zážitkem. 

Ve snaze o vhodnou ochranu tvé pokožky 

jsme náš gel obohatili zvláštními hydra-

tačními složkami. Teď můžeš zajistit své 
pokožce vhodné ošetření a božskou vůni!                   

FM: 05g, 06g, 09g, 18g, 21g, 23g, 25g, 32g, 33g, 
34g, 81g, 98g, 121g, 127g, 129g, 141g, 142g, 

143g, 147g, 171g

CENA: 105 

BODY  COLLECTION



3 2

Deodorant 75 ml
Doplň svou kolekci vonících přípravků o 

originální deodorant FM ve spreji. Je šikovný 

a jednoduchý pro použití, příjemná vůně 

ideálně souzní s tóny tvých oblíbených 
parfémů!                   

FM: 21d, 23d, 33d, 81d, 127d, 129d, 132d, 

171d

CENA: 100 

Deo roll-on 50 ml
Tak mimořádnou svěžest ti zajistí jen 

parfémované roll-ony FM. Jejich pečlivě 

zvolené složky ti zajistí komfort, který tak 

potřebuješ každý den. Co nejrychleji doplň  
svou kolekci oblíbených přípravků!                      

FM: 05r, 23r, 25r, 33r, 81r, 129r, 141r, 143r, 

147r, 171r

CENA: 105 
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BODY  COLLECTION

hit sezóny!
Parfémy na vlasy  50 ml  

NEW!
Seznam se s hitem sezóny! Nové parfémy 
na vlasy zajistí, že tvé vlasy budou mít 

omamnou vůni a přirozený vzhled.          

Byly obohaceny polymery, které jemně 
zpevňují vlasy, dodají jim lesk a zvětšují 

jejich objem.                         

FM: 81h, 141h, 147h

CENA: 155 

Lesk na rty  8 ml  

NEW!
Zazáříš ve společnosti! Jemný lesk na rty FM 

je pro každou příležitost. Lehce hydratuje 
ústa a jeho jahodové aroma připomíná chuť 

zakázaného ovoce... V lesku obsažené mikro-

granule rozzáří rty a dodají jim brilantní lesk. 
Teď už nikdo není schopen odtrhnout oči od 

tvých lesklých úst...                                                          

FM: 88u

CENA: 120 
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Sprchový gel  200 ml
Parfémovaný sprchový gel FM - to je per-

fektní začátek a konec každého dne! Díky 

zvlášť zvoleným kompozicím ponechá na 
tvé pokožce příjemnou a milou vůni. To ale 

není všechno – složky v něm obsažené zjem-

ňují a hydratují, ponechávají na pokožce 

lehký ochranný film.                                         

FM: 52g, 56g, 68g, 94g, 107g, 110g, 120g, 
134g, 135g, 152g

CENA: 105 

Deo roll-on 50 ml
Žiješ aktivně a volíš pouze výrobky, u 

kterých máš 100% jistotu, že tě nezklamou. 

Proto na tvé polici zaujímá zvláštní místo 
roll-on FM. Pouze on ti zajistí patřičný     

komfort a svěžest během celého dne. Díky 

němu se můžeš soustředit na věci skutečně 

podstatné.           

FM: 52r, 56r, 94r, 107r, 110r, 120r, 134r, 

152r

CENA: 105 

VÍTĚZ BERE VŠECHNO          
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BODY  COLLECTION

Tělový balzám  200 ml
Každodenní použití parfémovaného 

tělového balzámu FM bude tvým ob-
líbeným rituálem. Nenech si namluvit, že 

hladká kůže je jen pro ženy! Obohacený 

hydratačními látkami, vonící po hřebíčku, 
citrusech a skořici - balzám je skvělou 

volbou. Mužskou volbou.

FM: 52b

CENA: 170 
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Voda po holení  100 ml
Zkus pocítit na obličeji svěžest vody po 
holení FM! Byla obohacená zvláštními slož-

kami se zklidňující schopností. Příjemně tě 

osvěží a její elegantní mužná vůně tě bude 

provázet po mnoho hodin.                           

FM: 52s, 56s, 94s, 120s, 134s, 156s

CENA: 155 

Cítiš mrazivou 
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Pěna na holení  250 ml
Parfémovaná pěna na holení FM zjemňuje 
porost a zjednodušuje perfektní oholení! 

Vhodně zvolené složky zklidňují podráždění 

kůže a ponechávají ji hydratovanou a 

příjemnou na dotyk. Sám můžeš cítit, jak je 

kůže hladká a každodenní holení příjemné!                                        

FM: 52p

CENA: 155 

REFRESHING  COLLECTION
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Sprchový gel  200 ml
FM 88g STRAWBERRY FRUIT

CENA: 0  
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Z jedné strany odvážně kráčíš k dospělosti, z druhé jsi stále malá holčička. Stále experimentuješ, 

hledáš svůj originální styl. Jenom pro tebe máme výjimečnou nabídku – buď sama sebou! Krouži 

v rytmu ovoce! Dovol, aby tě naplnila jahodovo-vanilková energie!                                   

Toaletní voda  20 ml
FM 88 STRAWBERRY FRUIT

CENA: 170 

v rytmu ovoce      

YOUTH  COLLECTION
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Rád děláš věci po svém? Víš, co chceš od života a 
rozhodným způsobem se toho domáháš. Stává 

se, že porušuješ pravidla. Teď můžeš vše vyjádřit 

pomoci originální vůně. Radostné citrusové tóny byly 

obohacené jemnými akordy santálového a cedrového 

dřeva. Takto vznikla intrikující a svěží vůně, určená 

právě tobě!     

porušuj   
pravidla
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Toaletní voda  30 ml
FM 90 TRENDY BOY

CENA: 170 

Sprchový gel   200 ml
FM 90g TRENDY BOY

CENA: 

YOUTH  COLLECTION

01 5
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varianty vůní     cena do 480 Kč cena od 990 do 1790 Kč

KV
ĚT

IN
OV

É

ov
oc

né
 

Magic Woman Romance  

– Currara, 

Bluss Fleur – Chatier,

Cool Woman – Chatier, 

Centurii 1871 – Chatier

FM 10, FM 17, FM 46, FM 125,

 FM 180, FM 181

I Love Love – Moschino, Very Irresistible – Givenchy, Nina – Nina Ricci, J’adore – Christian Dior, 

Diamonds – Emporio Armani, Paris Hilton – Paris Hilton,  Absolutely Givenchy – Givenchy        

FM 121, FM 126, FM 128, 

FM 143, FM 164

Funny – Moschino, Colours Of Love – Guerlain, Emporio Armani Remix For Her – Giorgio Armani,  

Curious – Britney Spears*, Eau De Parfum II – Gucci, Noa Perle – Cacharel 

FM 25, FM 59 Spring In Paris – Celine Dion, Fresh Vibes – Adidas, Hugo Woman – Hugo Boss

or
ie

nt
ál

ní
 

Rouge – Pollena Ewa, 

Ruth 2 – Chatier, 

American Avenue 

– Christopher Dark

FM 132, FM 147, FM 186 Fuel For Life Femme – Diesel, Crystal Noir – Versace, Flower By Kenzo – Kenzo, The One – Dolce&Gabbana

FM 04, FM 97, FM 122, FM 182, 

FM 183

Black XS For Her – Paco Rabanne,  Cinéma – Yves Saint Laurent, Gucci Rush 2 – Gucci, 

Escada Signature – Escada, Too Feminine – Aigner, Inspiration – Lacoste  

FM 124, FM 146, FM 175, FM 176 Touch of Pink – Lacoste, Tumulte – Christian Lacroix, Lacoste Pour Femme – Lacoste, 

Insolence – Guerlain, 5th Avenue – Elizabeth Arden

vodní Eva White – Pollena Ewa, 

Sankai Gold – Bi-es

FM 07, FM 129, FM 141, FM 172, 

FM 174

Dune – Christian Dior, Aqua Allegoria Tutti Kiwi – Guerlain, Bright Crystal – Versace, 

Miracle – Lancôme, Acqua Di Gio – Giorgio Armani, Into The Blue – Escada

zelené Ice Tea – Currara, 

Nuo – Chatier, 

DNAY – Chatier, 

Catch Me – Private Life

FM 11, FM 58, FM 81, FM 123, 

FM 130

Diorissimo – Christian Dior, Be Delicious Woman – DKNY, Noa – Cacharel, Always For Her – Aramis, 

Eclat D’Arpege – Lanvin, Boss Femme – Hugo Boss

aldehydové Chatier No. 4 – Chatier FM 21 Nu – Yves Saint Laurent, No. 5 – Chanel, Calandre – Paco Rabanne

citrusové Eva Blue – Pollena Ewa FM 48, FM 131, FM 145, FM 150 Eden – Cacharel, In Love Again – Yves Saint Laurent, Lumieres D’Ete – Cerruti 1881, Happy – Clinique, 

Dalimix – Salvador Dali

CI
TR

US
OV

É citrón Concertino – Elegance 

Harmony

FM 33 Fiori – Krizia*, Light Blue – Dolce&Gabbana, Tropical Passion – Adidas*

mandarinka Chic – Pani Walewska FM 23 Reaction – Kenneth Cole, Amor Amor – Cacharel

pomeranč Gabegie Bordo – Bi-es FM 06 Jardin De Soleil – Escada, Green Tea – Elizabeth Arden, Liberté – Cacharel

bergamot  Kiss Of Love Orange  

– Bi-es

FM 44, FM 84w, FM 184 Innocent illusion – Thierry Mugler, Escada Margaretha Ley Women – Escada, In2U – Calvin Klein, 

One – Calvin Klein, Mystery – Naomi Campbell*

OR
IE

N
TÁ

LN
Í

květinové Café Perfume – Cafe, 

Sensual – Currara

FM 09, FM 40, FM 101, FM 144, 

FM 187

Armani Code – Giorgio Armani, Allure Sensuelle – Chanel, Sensations – Jil Sander, 

Neomagic – Naomi Campbell, Delices – Cartier, Amor Amor Sunshine – Cacharel

ovocné Explosion – Jean Marc FM 12, FM 98, FM 127, FM 148, 

FM 171

XS Pour Elle – Paco Rabanne, Miracle Forever – Lancôme, Euphoria – Calvin Klein, 

Glow After Dark – J. Lo, Mexx Woman – Mexx*, Hypnôse – Lancôme

dřevinové Miss Mademoiselle
– Jean Marc

FM 02, FM 26, FM 142, FM 162 Trésor – Lancôme, Dior Addict – Christian Dior, Wish – Chopard, For Her – Narciso Rodriquez, 
Naomi – Naomi Campbell*      

kořeněné L’Eau Vive – Blue Up FM 24, FM 109, FM 161, FM 173, 
FM 177

Hypnotic Poison – Christian Dior, Classique – Jean Paul Gaultier, Jako – Karl Lagerfeld, 
Belong – Celine Dion, Jungle Elephant – Kenzo, Mania – Giorgio Armani

ambrové Akoya – Paris Bleu FM 32 Organza – Givenchy, Angel – Thierry Mugler

DŘ
EV

IN
OV

É květinové Cinderella – Butterfly FM 53, FM 178, FM 179, FM 185, 

FM 193

Cashmere Mist – DKNY, S – Escada, Truth – Calvin Klein, Silk Touch – Max Mara, 

212 Sexy – Carolina Herrera, L’instant Magic – Guerlain, Hugo XX – Hugo Boss

ovocné Bella Che – Chatier FM 163 Chic For Woman – Carolina Herrera, Young Sexy Lovely – Yves Saint Laurent

pačuli Armand Ninia For Woman

– Chatier

FM 165 Feminine – Cindy Crawford*, Lolita Lempicka – Lolita Lempicka

CH
YP

RO
VÉ ovocné FM 05, FM 34, FM 80, FM 149, 

FM 192
Sunflower – Elizabeth Arden*, Gucci by Gucci – Gucci, Kenzo Amour – Kenzo, Chance – Chanel, 
Miss Dior Chérie – Christian Dior, Rush – Gucci

dřevinové FM 18 Calèche For Women – Hermes, Coco Mademoiselle – Chanel, Extravagance D’Amarige – Givenchy

zvířecí  – Ysatis – Givenchy, Givenchy III – Givenchy

SESTAVA DÁMSK ÝCH PRODUK TŮ FM A V ÝROBKŮ DOSTUPNÝCH NA TRHU PODLE SKUPIN VŮNI

Shora uvedená tabulka obsahuje sestavu výrobků FM GROUP a zvolených známějších produktů podle varianty vůně a střední cenové hladiny pro výrobek o obsahu 

30 ml. V případě, že neexistuje balení 30 ml pro daný produkt, byla přijatá cena přibližná podle ceny produktu, který je objemem nejbližší.                             
Zařazení výrobků do konkrétní cenové skupiny bylo provedeno na základě náhodných zjištění maloobchodních cen, provedených ve dnech od 25. června do 10. 
července 2007 a ve dnech od 25. února do 10. března 2008. Značky výrobků odlišných od FM umístěné v tabulce patří výrobcům, kteří nejsou kapitálově, organi-

začně ani smluvně spojení s FM GROUP. 

* produkty v ceně od 590 do  990 Kč intenzivní      středně intenzivní      jemné
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varianty vůní     cena do 480 Kč cena od 990 do 1790 Kč

CH
YP

RO
VÉ ovocné Amante Giotto For Man  

– La Rive

FM 120, FM 169, FM 170 Be Delicious – DKNY, Déclaration – Cartier, Light Blue Men – Dolce&Gabbana

dřevinové Best – Christopher Dark FM 56, FM 82, FM 166, FM 167, 

FM 191

Gucci Pour Homme 2 – Gucci, Mexx Man - Mexx*, Go! – Joop!, Intuition for Men – Estée Lauder, 

Fahrenheit – Christian Dior,  Magnetism – Escada

zvířecí   Action Black 

– Christopher Dark

FM 83, FM 86, FM 94, FM 110 Le Male – Jean Paul Gaultier, Essenza Di Zegna – Zegna, Pour Homme Soir – Bvlgari, 

Mania Pour Homme – Armani, Encre Noir – Lalique, Adidas Black – Adidas*

OR
IE

N
TÁ

LN
Í

květinové Rosso Black Line – La Rive FM 52, FM 138 Soul Man – Hugo Boss, Arpège Pour Homme – Lanvin, Boss – Hugo Boss

kořeněné Costa Rica – Jean Marc  – Obsession For Men – Calvin Klein, Urban Spice – Adidas*

ambrové Sheriff – Jean Marc FM 64, FM 66, FM 70 Attitude – Giorgio Armani, Ambré – Baldessarini, Uomo – Moschino, Black Code – Giorgio Armani

DŘ
EV

IN
OV

É květinové Body Blues Blue

– Christopher Dark

FM 139 212 Sexy Men – Carolina Herrera, True Star Men – Tommy Hilfiger, About Men – Bruno Banani*

ovocné Costa Del Sun Men

– Christopher Dark

FM 78, FM 91, FM 133, FM 159, 

FM 188

Dunhill Pursuit – Dunhill, Amor Pour Homme – Cacharel, Allure Homme –  Chanel, 

Friends Men – Moschino, Zegna Intenso – Ermenegildo Zegna, Tokyo by Kenzo – Kenzo 

pačuli Balderdash – Chatier FM 153, FM 154, FM 155, FM 160, 

FM 190

Euphoria Men – Calvin Klein, Prada Pour Homme – Prada, Essential – Lacoste, Cerruti Pour Homme 

– Cerruti, Tumulte Pour Homme – Christian Lacroix, L’Instant De Guerlain Pour Homme – Guerlain

vetivér Black Line – La Rive FM 60, FM 85, FM 87, FM 151, 

FM 152, FM 157

Kenzo Air – Kenzo, L’Homme – Yves Saint Laurent, Due Uomo – Laura Biagotti, 

Dunhill Edition – Dunhill, Emporio City Glam For Him – Giorgio Armani, 

In2U Pour Homme – Calvin Klein, Gucci Pour Homme – Gucci

FO
UG

ER
E kapradina Athletic Man – La Rive, 

Kanion Gold – Pollena Ewa

FM 43, FM 107, FM 135, FM 158 Cool Water Game – Davidoff, Boss Selection – Hugo Boss, Hugo Energise – Hugo Boss, 

Aqva Pour Homme – Bvlgari, Victory League 2006 – Adidas*

levandule Sankai Black – Bi-es FM 54, FM 68, FM 140, FM 156, 

FM 168, FM 189

Emporio Remix For Him – Giorgio Armani, Very Irresistible Fresh Attitude – Givenchy, 

Men – Dolce&Gabbana,  Fuel For Life Homme – Diesel, Hugo – Hugo Boss, Polo Black – Ralph Lauren,

Pasha De Cartier – Cartier

CI
TR

US
OV

É citrón FM 57 Versace Man Eau Fraîche – Versace, Lacoste Pour Homme – Lacoste, 

Capucci Pour Homme – Capucci

mandarinka FM 134 Originals – Adidas*, Acqua Di Gio – Giorgio Armani, Active Bodies – Adidas*

pomeranč FM 92, FM 93 Chrome – Azzaro, Michael Jordan – Michael Jordan*, Echo Davidoff – Davidoff

bergamot FM 76, FM 84m, FM 136, FM 137 Crave – Calvin Klein, Emporio Red White For Him – Giorgio Armani, Jungle Man – LR World, 

One – Calvin Klein, Silver Black/Onyx – Azzaro 

SESTAVA PÁNSK ÝCH V ÝROBKŮ FM A V ÝROBKŮ DOSTUPNÝCH NA TRHU PODLE SKUPIN VŮNI           

VARIANTY VŮNÍ PODSKUPINA

chyprové cypřišově-ovocné, cypřišově -dřevité, cypřišově -zvířecí 

dřevinové dřevitě-květinové, dřevitě -ovocné, pačuli 

květinové květinově-ovocné, květinově -orientální, květinově -vodní, květinově -zelené, květinově-aldehydové  

fougere   levandule, kapradí 

orientální orientální-květinové, kořenité, ambrové 

citrusové citrón, mandarinka, pomerančový květ, bergamot 

* produkty v ceně od 590 do 990 Kč

Shora uvedená tabulka obsahuje sestavu výrobků FM GROUP a zvolených známějších produktů podle varianty vůně a střední cenové skupiny pro výrobek o 
obsahu 50 ml. V případě, že neexistuje balení 50 ml pro daný produkt, byla přijatá cena přibližná podle ceny produktu, který je objemem nejbližší.                             
Zařazení výrobků do konkrétní cenové skupiny bylo provedeno na základě náhodných zjištění maloobchodních cen, provedených ve dnech od  25.června do 

10. července 2007 a ve dnech od 25. února do 10. března 2008. Značky výrobků, odlišných od FM umístěné v tabulce, patří výrobcům, kteří nejsou kapitálově, 

organizačně ani smluvně svázáni s FM GROUP. FM GROUP není distributorem ani majitelem licence týkající se těchto značek.

Popisy, které se nacházejí u výrobků FM GROUP, vůni konkrétního výrobků pouze  přibližují a jsou subjektivním hodnocením jejich autora, proto nemohou 

být důvodem k reklamaci výrobku FM GROUP   pro nesoulad s popisem.                        

Upozorňujeme, že barevné provedení některých kosmetických produktů FM GROUP, umístěných v katalogu jaro – léto 2008, není vždy shodné se skutečným 
barevným provedením těchto produktů. Nejedná se proto o důvod k reklamaci.                     

Katalog a Marketingový plán jsou jedinými  akceptovanými a publikovanými FM GROUP zdroji informací během prodeje a reklamy produktů FM.
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Osvěžovač vzduchu FM postupně uvolňuje omamné aroma a umožňuje se radovat z vaší oblíbené vůně. Osvěžovač je 
vhodný do všech místností a jeho univerzální design výborně ladí s vybavením každého interiéru. Můžete ho položit na 
psací stůl v práci, v ložnici i v obývacím pokoji. Volba je na vás...   

FM 23a

Rozžhavte smysly sladkou vůní manda-

rinky, jasmínu a vanilky...  

FM 33a

Dovolte prosvětlené vlně jasmínu, 

bílé růže, bambusu, jablka a citrónu, 

aby vás nesla! 

FM 141a

Poznejte krystalickou svěžest akordu ledu, 

granátu, pivoňky a lotosového květu!

FM 147a

Nechte se svést osvěžujícími tóny mandarinky, berga-

motu, litchi, švestky a konvalinky !

FM 81a

Radujte se z vůně magnólie, 

konvalinky, růže a fialky, jablka 

a zelené okurky!

Osvěžovač vzduchu 5,5 cm x 6,5 cm 

CENA: 120 


